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Úvodní slovo ředitele
Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,

předkládáme Vám v této výroční zprávě přehled výsledků hospodaření akciové společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí a další informace o její činnosti a fungování v roce 2017.

Stejně jako v minulých letech bylo hlavním posláním společnosti spolehlivě zabezpečovat dodávky pitné 
vody a odvod a čištění vod odpadních. Loňský rok lze hodnotit jako úspěšný. Podařilo se naplnit veškeré 
stanovené ekonomické i provozní cíle. Obrat společnosti činil 262,6 mil. Kč. Dosažený zisk ve výši 12,4 mil. 
Kč je v naší společnosti formou plnění plánu obnovy majetku z velké části reinvestován do provozovaných 
infrastrukturních sítí.

V oblasti zaměstnanosti byl v České republice rok 2017 charakteristický nedostatkem kvaliikovaných za-

městnanců a s tím související trend zvyšování mezd v celém hospodářství. To se dotklo i naší společnosti 
v aspektu zvýšení platů zaměstnancům, především na dělnických pozicích. Jinak bychom nebyli schopni 
nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu kvalitními odborníky a udržet si i stávající zkušené řemesl-
níky, kterých je v dnešní době na trhu práce nedostatek. Za účelem vyhledávání absolventů vodárenských 
oborů jsme prohloubili spolupráci se Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě a Vysokým učením tech-

nickým – obor vodní hospodářství v Brně.

V provozní oblasti správy a údržby inženýrských sítí se nám podařilo realizovat opravy vlastními silami i do-

davatelsky ve výši 23 mil. Kč bez DPH a investice ve výši 53 mil. Kč bez DPH. Přibližně jedna třetina těchto 
stavebních činností byla realizována vlastními pracovníky. Roční plán inancování obnovy infrastrukturního 
majetku ve výši 51 mil. Kč byl překročen a činil 53,4 mil. Kč. Tento inanční objem plynoucí do obnovy je 
zárukou výborného stavu provozovaných sítí a vodohospodářských zařízení.

Jedním z ukazatelů kvality infrastrukturního majetku jsou ztráty vody ve vodovodních sítích. Kromě rychlé 
reakce, se kterou nastupují naši zaměstnanci na opravy poruch, zde sehrává významnou roli i moderní 
vyhledávací technika, která urychluje nalezení úniků vody. Pozitivní roli má i plošná výměna sekčních 
vodárenských šoupátek, která umožňují spolehlivé rozdělení vodovodní sítě a tím urychlí dohledání poško-

zených úseků.

Na ztrátách vody se pozitivně projevuje i fakt, že inženýrské sítě dlouhodobě obnovujeme z kvalitních 
trubních a spojovacích materiálů v souladu s naší interní standardizací. Obnovené úseky inženýrských sítí 
prakticky nevykazují žádné poruchy. Pokud zohledníme speciika poměrně tuhé zimy 2017, tj. dlouhodobá 
sněhová pokrývka s nižšími průměrnými teplotami v měsících leden a únor, je dosažený výsledek ve výši 
10,92 % více než dobrý. Společnost se blíží k dlouhodobému cíli Evropské komise, která stanovila limit 
ztrát v síti do roku 2030 pod 10 %. Současný republikový průměr ztrát pitné vody v sítích vodovodů dosa-

huje cca 16 %.

Kvalita dodávané pitné vody se opět zlepšila. Významnou roli zde hraje koncepční čištění a sanace stávají-
cích vodních zdrojů, pravidelné odkalování vodovodní sítě a větší spolehlivost úpravárenských technologií. 
Kamerové prohlídky vrtů v letech 2015–2017 zkontrolovaly 16 nejdůležitějších vrtů. V roce 2018 budou 
kamerové monitoringy na jímacích objektech pokračovat.

Pro spolehlivější dodávku pitné vody propojujeme lokální vodárenské sítě. V roce 2017 jsme vybudovali 
propojení vodovodů na Choceňsku. Nyní je umožněno čerpání vody z Chocně do vodojemu Loučky a dále 
do vodojemu Svatý Jiří a následně i do vodovodu Jehnědí – Hrádek – Oucmanice a Sudislav.

Na spolehlivosti dodávky vody se kladně projevuje i postupná diverziikace vodárenského dispečinku. 
Z původně povelovaného centrálního (hvězdicového) uspořádání jsou nyní jednotlivé vodovody ovládány 
prostřednictvím místních počítačových systémů daného funkčního celku, která takto získaná provozní data 
zasílají k jejich vyhodnocování do centrálního dispečerského pracoviště v Jablonném nad Orlicí. V roce 
2017 jsme takto diverziikovali vodárenské objekty v Oucmanicích, Svatém Jiří a Horní Čermné.

Soustředíme se i na získávání nových strategických zdrojů pitné vody. V roce 2017 se podařilo vybudovat 
vrty CH-2 s vydatností min. 40 l/s v Chocni pro Brandýskou vodovodní skupinu a nový vodní zdroj LT-4 pro 
Letohradskou vodovodní skupinu v lokalitě pod Hotmarovou kapličkou s vydatnosti min. 20 l/s.

Na úseku provozování kanalizací a čistíren odpadních vod se daří dosahovat lepších kvalitativních vý-

sledků než stanovují limity dané vodoprávními úřady. Snížení vypouštěného znečištění z komunálních 
zdrojů se pozitivně projevuje na kvalitě vody v tocích. Dobrou účinnost vykazuje i nově provozovaná ČOV 
v Brandýse nad Orlicí.

Obchodní úsek společnosti, který se zabývá prodejem zahraničních technologií (kanalizační vozidla, ka-

merové systémy pro inspekci kanalizací, robotické systémy pro sanace kanalizací) a záručním a pozáruč-

ním servisem dodaných technologií, za dobu své činnosti od roku 1996 prodal zboží a materiál za více než 
1 242 mil. Kč. Za rok 2017 činily tržby 48,6 mil. Kč. Tento objem prodané techniky si vyžádal potřebu nové 
haly, která výrazně zlepší podmínky pro montéry při provádění servisů.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí naplňuje zásady společenské odpovědnosti, které 
nadřazuje ekonomickým cílům. Realizovány jsou aktivity jdoucí nad rámec zákonných, etických a komerč-

ních očekávání, aktivity, které naplňují hodnoty a cíle stanovené v oblasti odpovědnosti k prostředí a spo-

lečnosti. Součástí společenské odpovědnosti je spolupráce a realizace projektů, které směřují ke zlepšení 
kvality života v regionu s ohledem na budoucnost. Jedná se např. o projekty na prevenci proti klimatickým 
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změnám nebo „jímací řády oblastí“, které mj. řeší optimalizaci využívání vodních zdrojů, aby nedocháze-

lo k jejich hydraulickému přetěžování. Nedílnou součástí společenské odpovědnosti je systémová péče 
o kmenové zaměstnance, která zahrnuje jednání se zaměstnanci (rovné příležitosti, nediskriminující jed-

nání, péči o zdraví, osobní a profesní rozvoj apod.), permanentní zlepšování pracovních podmínek a opat-
ření pro zvyšování bezpečnosti práce, pravidelnou a otevřenou komunikaci se zaměstnanci o záměrech, 
výsledcích a aktivitách irmy, vzájemnou otevřenou a prospěšnou komunikaci a spolupráci s odborovou 
organizací a průběžné rozšiřování zaměstnaneckých výhod a beneitů.

Vztahy se zákazníky a akcionáři společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí každoročně posi-
luje zlepšováním dostupnosti a komfortu administrativních služeb. Společnost v říjnu 2017 zorganizovala 
„Diskuzní fórum o vodě“, cílem kterého bylo informování zástupců měst a obcí o situaci v zásobování 
pitnou vodou, o stavu vodních zdrojů a připravované výstavbě nových skupinových vodovodů. Dále byl 
mj. představen geograický informační systém jako nástroj pro sběr dat, jejich správu, aktualizaci, analýzu 
a následnou prezentaci. Systém zpřesnil a výrazně zrychlil naše elektronické vyřizování žádostí o vyjádře-

ní k existenci vodohospodářských sítí.

V dubnu 2017 společnost spolupořádala v Jablonném nad Orlicí již 4. ročník konference Podzemní vody 
ve vodárenské praxi, která získala u odborné veřejnosti prestiž a uznání. Účast a zájem mj. zástupců mini-
sterstev, ombudsmana, představitelů samospráv a akademiků byl potěšující.

Na marketingové aktivity bylo navázáno konzultačním setkáním uživatelů informačního systému Qi irmy 
DC Concept, které se uskutečnilo opět v Jablonném nad Orlicí. Zde se setkala řada zástupců vodáren-

ských společností.

Obchodní úsek společnosti se zúčastnil pražské vodohospodářské výstavy „VOD-KA“ pod záštitou spol-
ku SOVAK, kde představil světově unikátní technologii – skelný rukávec irmy SAERTEX s certiikátem 
pro pitnou vodu.

Téměř za čtvrt století fungování se Vodovody a kanalizace Jablonné staly silnou, spolehlivou a stabilní 
společností, která je pro region zárukou a dlouhodobou jistotou v oblasti vodárenství a životního prostředí, 
společností, která poskytuje kvalitní služby za rozumné ceny, s jasnými vizemi a perspektivami, společnos-

tí, která přispívá k dobrým podmínkám života v regionu a tím i jeho rozvoji.

Poděkování za to, že se daří plnit stanovené cíle, dané sliby a že naše práce má smysl a přináší výsledky, 
patří akcionářům a partnerům za důvěru v naši společnost, představenstvu za konstruktivní přístup a pod-

poru a všem pracovníkům za zodpovědnou a spolehlivou práci.

          Ing. Bohuslav Vaňous
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proil společnosti
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí je tzv. „smíšenou akciovou společností“, která 
vlastní infrastrukturní i provozní majetek. V současné době tvoří majoritní podíl na základním kapitálu 
ve výši 92,66 % komunální vlastníci. Jedná se o 61 měst a obcí.

Minoritní podíl ve výši 7,34 % základního kapitálu je v rukou přibližně 200 akcionářů z řad fyzických a práv-

nických osob.

Ve smíšené akciové společnosti jsou zástupci měst a obcí prostřednictvím představenstva a dozorčí rady 
aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.

Posláním společnosti je poskytování kvalitních služeb v hlavní činnosti, kterou je výroba a dodávka pitné 
vody a odvádění a čištění vod odpadních, s cílem zlepšovat jakost distribuované vody, snižovat ztráty vody 
a vylepšovat účinnosti jednotlivých čistíren odpadních vod, to vše za zachování inanční stability společ-

nosti při sociálně přijatelných cenách vodného a stočného.
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základní údaje o společnosti
obchodní irma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Sídlo Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Identiikační číslo 48173398

DIč CZ48173398

Bankovní spojení Komerční banka, a. s., č. ú. 2506611/0100

Datum založení
1. 1. 1994 

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

právní forma Akciová společnost

zapsáno u
Krajský soud v Hradci Králové 

Spisová značka: oddíl B, vložka 991.

předmět podnikání emitenta
1. Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování
2. Projektová činnost ve výstavbě
3. Silniční motorová doprava nákladní
4. Opravy silničních vozidel
5. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vo-

dovodů a kanalizací, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování 
čerpacích stanic s palivy, montáž měřidel, poradenská a konsultační činnost apod.)

Místo zveřejnění dokumentů
Sídlo společnosti – Slezská 350, Jablonné nad Orlicí – sekretariát ředitele a ekonomického náměstka.

patenty, licence a smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou 
činnost společnosti
Společnost nevlastní žádné patenty ani licence. Společnost má pro podnikatelskou činnost (obchodní čin-

nost) uzavřené smlouvy o výhradním zastoupení irem Kroll-Hellmers (kanalizační vozidla) a IBAK (kamery 
pro monitoring kanalizací) pro ČR.

Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost nemá organizační složku 
podniku v zahraničí.

Společnost využila a v dalším období ještě využije Operační program životní prostředí, spravovaný Stát-
ním fondem životního prostředí. Jeho prostřednictvím čerpá evropské strukturální fondy a výrazně přispívá 
ke zlepšení životního prostředí především v oblasti čištění odpadních vod.
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základní údaje o základním kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu činí 570.895.000 Kč a je zcela splacen.

Cenné papíry
529.007 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, které jsou převo-

ditelné s předchozím souhlasem valné hromady

41 888 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč – volně 
obchodovatelných

popis struktury společnosti

Struktura akcionářů k 31. 12. 2017 počet akcií % z celk. počtu

Města a obce 529 007 92,66

Drobní akcionáři 41 888 7,34

Celkem 570 895 100,0

Struktura akcionářů 7,34 % Drobní akcionáři

92,66 % Města a obce

Subjekty s podílem nad 4 % na hlasovacích právech

největší akcionáři adresa Ič počet akcií podíl

Město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň 278955 109 688 19,2 %

Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 01 Letohrad 279129 84 015 14,7 %

Město Lanškroun nám. M. Marků 12, 563 01 Lanškrou 279102 77 951 13,7 %

Obec Červená Voda Červená Voda 268 278637 30 808 5,4 %

Město Jablonné n. O. nám. 5. května, Jablonné nad Orlicí 278963 25 099 4,4 %

největší akcionáři

Údaje o cenných papírech
Základní kapitál společnosti je rozvržen na celkem 570.895 (pět set sedmdesát tisíc osm set devadesát 
pět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč 
(jeden tisíc korun českých).

Všechny akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou omezeně převoditelné, tj. jsou převoditelné pouze s před-

chozím souhlasem valné hromady, vyjma 41.888 (čtyřicet jedna tisíc osm set osmdesát osm) kusů těchto 
akcií, původně vydaných (registrovaných) v zaknihované podobě u Centrálního depozitáře cenných papírů, 
a to konkrétně 1 ks akcie původně vydaný (registrovaný) pod číslem SIN 770940002122 dne 7. 2. 2010, 
následně evidovaný pod ISIN CZ0005122895 a 41.887 kusů akcií původně vydaných (registrovaných) pod 
číslem CZ0009058350 dne 2. 7. 2010, přičemž všech 41.888 kusů těchto akcií bylo následně vyměněno 
za listinné akcie ve formě na jméno, označené pořadovými čísly akcie 1–41.888, bez údaje o sérii, s da-

tem emise dne 27. 8. 2014, či za hromadné akcie tyto akcie nahrazující, přičemž převoditelnost těchto 
41.888 kusů akcií či hromadných akcií, které je nahrazují, není omezena.

19,2 % Město Choceň

14,7 % Město Letohrad
13,7 % Město Lanškroun

5,4 % Obec Červená Voda

4,4 % Město Jablonné n. Orlicí
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Výše dividendy na 1.000 kč nominální hodnoty akcií

Rok Hrubá dividenda

2014 0 Kč

2015 0 Kč

2016 0 Kč

2017 0 Kč
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základní údaje 
o činnosti společnosti

Hlavní činnost společnosti
Společnost v rámci podnikatelské činnosti vlastní a provozuje vodárenskou infrastrukturu na větší čás-

ti okresu Ústí nad Orlicí v 61 městech a obcích, které jsou hlavními akcionáři společnosti. Společnost 
pečuje o 725 km hlavních vodovodních řadů a 230 km kanalizačních síti v působnosti Pardubického 
a Královéhradeckého kraje.

Na základě smluv provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace vodohospodářský majetek i v ně-

kterých dalších obcích okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou (Javornice, Přestavlky, Chleny, Vrbi-
ce, Cotkytle, Nasavrky, Červený Potok, Dolní Hedeč, Prostřední Lipka, Rudoltice, ČOV Říčky u Orlického 
Podhůří, dále pak veřejnou kanalizaci v Helvíkovicích a několik menších ČOV cizích správců – např. ČD). 
Dále na základě koncesních smluv společnost provozuje kanalizaci a ČOV Dolní a Horní Čermná a kana-

lizaci v Libchavách.

Struktura výnosů je popsána v Příloze k účetní závěrce.

Celkovou výši tržeb a výnosů tvořily především tržby za vodné a stočné, které dosáhly hodnoty 
170,328 mil. Kč.

Ostatní činnosti, které nezahrnují výnosy z vodného a stočného, dosáhly vysokých hodnot. Jedná se na-

příklad o tržby z obchodní činnosti a MTZ, stavební výroby, nákladní dopravy.

V roce 2017 byly realizovány tržby a výnosy z těchto ostatních činností (tj. bez vodného a stočného) ve výši 
92,277 mil. Kč, což činí 35,14 % z celkových výnosů z běžné činnosti, které dosáhly celkové hodnoty 
262,605 mil. Kč. Tržby za prodej zboží dosáhly hodnoty 47,453 mil. Kč.

Lze tedy konstatovat, že více než třetinu výkonů naše společnost produkuje v konkurenčním prostředí.

Významné budoucí investice do roku 2022
Rok 2018–2022:

název investice
pořizovací 

cena tis. kč
Umístění způsob inancování

1. Vodovodní skupina Brandýsko 110.000 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

2. Vodovodní skupina Letohradsko 95.000 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

3. Horní Třešňovec 

    – dostavba kanalizace
55.000 Tuzemsko

Dotace z oper. programu (EU) 
a vlastní zdroje

4. Stroje a dopravní prostředky 15.000 Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) 

a vlastní zdroje

počet zaměstnanců za poslední čtyři účetní období

Rok 2014 2015 2016 2017

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 153 152 153 152

profesní struktura zaměstnanců
(fyzický stav a podíl vůči celk. počtu zaměstnanců)

profese počet podíl

Řidič nákladní dopravy a mechanik 17 10,96 %

Provozní montér vodovodů a kanalizací 35 22,58 %

Strojník vod. zařízení a kanal. dělník 19 12,26 %

Provozní zámečník, elektrikář 12 7,74 %

Diagnostik vodov. a kanal. sítě 2 1,29 %

Elektromechanik el. zařízení 2 1,29 %

Ostatní profese 14 9,04 %

THP 54 34,84 %

18 19



 

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2017

Věk počet podíl

21–30 let 8 5,16 %

31–40 let 34 21,94 %

41–50 let 58 37,41 %

51–60 let 40 25,81 %

61–70 let 15 9,68 %

kvaliikační struktura k 31. 12. 2017

kvaliikace počet podíl

Vysokoškolské vzdělání 14 9,04 %

Úplné střední odborné vzdělání 53 34,19 %

Vyučení 84 54,19 %

Základní vzdělání 4 2,58 %

počet zaměstnanců k 31. 12. 2017

Úsek počet

Výroba a rozvod pitné vody 46

Odvádění a čištění odpadních vod 22

Obslužné a ostatní provozy 87

20 21
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Informace o statutárních orgánech 
a vedení společnosti
představenstvo

Ing. Vlastislav Vyhnálek předseda představenstva, zaměstnanec společnosti

Ing. Ladislav Valtr, MBa místopředseda představenstva, člen Rady Pardubického kraje

Miroslav Wágner člen představenstva, starosta města Jablonné nad Orlicí

rnDr. Svatopluk Šeda člen představenstva, jednatel společnosti FINGEO s.r.o., Choceň

Martin Hatka člen představenstva, místostarosta města Letohrad

Ing. Bohumil Bernášek člen představenstva, člen Rady Pardubického kraje

Ing. petr Mareš, ph.D. člen představenstva, starosta obce Červená Voda

pavel Šisler člen představenstva, starosta obce Dolní Dobrouč

Ing. Lubomír Fiedler, MBa člen představenstva, výrobně-technický náměstek společnosti

Dozorčí rada

Jana ponocná předseda dozorčí rady, starostka města Králíky

Jana Hodovalová místopředseda dozorčí rady, starostka obce Libchavy

petr Řehák člen dozorčí rady, starosta města Brandýs nad Orlicí

Vedení společnosti

Ing. Bohuslav Vaňous ředitel akciové společnosti

Ing. Libor Mikulecký ekonomický náměstek

Ing. Lubomír Fiedler, MBa výrobně-technický náměstek

Údaje o zakladatelích akciové společnosti

Zakladatelská listina Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábře-

ží 42, ve formě notářského zápisu ze dne 8. 11. 1993 o jednorázovém založení akciové společnosti dnem 
1. 1. 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.

Výše plnění statutárním a dozorčím orgánům a vedení společnosti v roce 2017

peněžité příjmy z toho tantiémy naturální příjmy

Představenstvo 480.000 Kč 0 Kč 0 Kč

Dozorčí rada 0 Kč 0 Kč 0 Kč

počet cenných papírů a. s. vlastněný členy orgánů společnosti

V majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nejsou žádné akcie s výjimkou akcií 
prvotně získaných ve 2. vlně kupónové privatizace.

22 23
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zpráva představenstva 
o hospodaření společnosti a stavu 
jejího majetku za rok 2017
Rok 2017 byl ve znamení výrazného vylepšení hydrologických podmínek po předcházejících letech trvající-
ho hydrologického sucha. Rok 2017 byl tedy ve znamení postupného doplňování vodárensky využívaných 
hydrogeologických struktur s pozvolným růstem hladin podzemních vod i u hlubších vodárensky využíva-

ných zvodní. Na žádném vodovodu nebyla vyhlášena zásadní omezující regulační opatření, ani nedošlo 
k rozsáhlejšímu či dlouhodobějšímu výpadku v dodávce pitné vody, vyjma lokálních uzavírek při opravách 
poruch a plánovaných opravách vodovodů, zejména pak při výměných hlavních uzavíracích armatur.

ztráty vody ve vodovodní síti v roce 2017
Ztráty vody v síti v roce 2017 dosáhly hodnoty 10,9 % a odpovídají tak velmi pozitivnímu trendu z předcho-

zích let. Vlastní spotřeba vody činila 2,5 % z objemu vody předané k realizaci.

kvalita pitné vody ve vodovodních sítích v roce 2017

Podrobné vyhodnocení jakosti vody ve vodovodních sítích je založeno na sledování dlouhodobých trendů 
a jednotné metodiky podle jakostních složek příslušných kategorií 1–4. Graické znázornění trendů zobra-

zuje následující obrázek č. 1.

Obrázek č. 1: Jakost ve vodovodní síti v letech 2005–2017

Oproti roku 2016 došlo v kaTEGorII 1 k nárůstu o jednu zásobovanou oblast, celkový počet oblastí 
splňující 100% limity jakosti pitné vody je tak 42.

Počet zásobovaných oblastí, které spadají do kaTEGorIE 2 se z 8 snížil na 7, jmenovitě to jsou 
Albrechtice, Brandýs nad Orlicí, Cotkytle, Jablonné nad Orlicí – Jamné, Letohrad, Skrovnice – Hájek 
a Líšnice – Zákopanka – Pastviny, přičemž nevyhovujícími složkami jsou koliformní bakterie, železo, hliník, 
dusičnany a dusitany. Vzhledem k nízkému počtu nevyhovujících vzorků u této kategorie lze předpokládat, 
že překročení limitů není vázáno na zhoršující se jakost vody nýbrž na lokální anomálii či nejistotu měření. 
Z tohoto důvodu není třeba k nápravě stavu aplikovat nějaká mimořádná opatření.

V kaTEGorII 3 jsou obsaženy 3 zásobované oblasti, které jakostně nevyhovují u železa (Dobříkov), 
koliformní bakterie (Klášterec nad Orlicí a Mladkov) a enterokoky (Klášterec nad Orlicí). Vesměs se jedná 
o 1 závadný vzorek ze 4 vzorků odebraných a proto doporučujeme v roce 2018 pouze běžné vzorkování 
a teprve dle výsledků rozhodnout o přijetí nějakých mimořádných opatření.

0

100% vyhovující Nevyhovující Fe Nevyhovující Ph Nevyhovující 
v biologických 

ukazatelích

Nevyhovující 
Radon 222

Nevyhovující NO
3

Nevyhovující 
v jiném ukazateli

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

24 25



 

Do kaTEGorIE 4 náleží oproti roku 2016, kdy byly dokumentovány 4 nevyhovující zásobované oblasti, 
již pouze 1 zásobovaná oblast – Kunvald. Jedná se o výskyt 1 vzorku s přítomností enterokoků ze 2 ode-

braných vzorků. I v tomto případě postačí pro rok 2018 pouze běžný monitoring a teprve v případě potvr-
zení závadnosti vody bude ověřen skutečný stav větším počtem analyzovaných vzorků.

Výše uvedené příznivé výsledky byly v souladu s celkovou strategií péče o zdroje doplněny i těmito pracemi:

• provedení kamerové prohlídky na těchto vrtech: H-1 Helvíkovice, H-2 Helvíkovice, RE-1 Řetová, 
HS-1 Semanín

• regenerace vrtu HS-1 Semanín.

Pro zachování současné mimořádně příznivě jakosti vody ve vodovodní síti jsou na rok 2018 navrženy tyto 
víceméně koncepční práce:

• 1× za rok provést kontrolu všech ochranných pásem. O provedené kontrole bude sepsána podrobná 
vyhodnocující práce a budou iniciovány opatření k nápravě případných závadných stavů;

• provést vzorkování jakosti vody z nových zdrojů CH-2 Choceň a LT-4 Letohrad v intervalu 1× 
za 6 měsíců v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 254/2001 Sb.;

• provést TV prohlídku vrtů L1 Lanšperk, ZA-1 Žamberk a vrtů T-2, T-3 a T-4 Tatenice;

• provést plánovanou rekonstrukci vrtu V-3 Horní Čermná;

• nahradit vrt H-1 Helvíkovice novým vrtem H-3;

• iniciovat na Krajském úřadu Pardubického kraje zahájení regionálního monitoringu na 12 nově upra-

vených vrtech v kyšperské synklinále jako pilotního projektu regionálního monitoringu vodních stavů 
a jakosti podzemní vody v územích zdrojů vody pro lidskou potřebu;

• iniciovat schůzku mezi zpracovatelem, objednatelem a Orlickou laboratoří ve věci předávání vzorků 
a jejich značení v roce 2018.

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za poslední 4 roky

Rok 2014 2015 2016 2017

Voda fakturovaná v tis. m3 3 306 3 374 3 355 3 310

– z toho domácnosti 2 037 2 093 2 085 2 052

– z toho ostatní 1 269 1 281 1 270 1 258

Rok 2014 2015 2016 2017

Voda odkanalizovaná v tis. m3 1 732 1 736 1 784 1 787

– z toho domácnosti 823 830 861 883

– z toho ostatní 909 906 923 904

Z přehledu je zřejmé, že objem vody fakturované poklesl oproti předcházejícímu roku o 1,34 %. U množ-

ství vody odkanalizované došlo k nárustu fakturace z důvodu napojení nových odběratelů v Libchavách, 
a to na základě koncesní smlouvy.

opravy hmotného majetku

V průběhu celého roku 2017 byly prováděny opravy vodohospodářských objektů, vodovodních a kana-

lizačních sítí, dopravních a mechanizačních prostředků, strojů a zařízení. Dodavatelsky byly provedeny 
v roce 2017 opravy hmotného majetku v hodnotě 11.799 tis. Kč, z toho:

na vodovodech za 5.779 tis. Kč, na kanalizacích a čistírnách odpadních vod za 4.717 tis. Kč, ostatní opravy 
(především na dopravních a mechanizačních prostředcích) za 1.303 tis. Kč.

Hlavní inanční ukazatelé (tis. kč)

Stav k 31. 12. 2014 2015 2016 2017

1. Aktiva celkem 1.016.783 973.928 989.391 974.592

2. Pohledávky celkem (netto) 49.412 53.393 78.228 44.148

3. Vlastní kapitál 827.612 836.674 844.366 858.537

4. Základní kapitál 567.075 567.075 568.075 570.895

5. Závazky (bez úvěrů) 144.130 74.100 86.741 68.112

6. Bankovní úvěry 39.106 51.663 41.554 28.846

7. Hospodářský výsledek (HV) před zdaněním 9.957 9.282 11.411 16.681

8. Odložená daň z příjmu 2.399 2.902 3.302 4.317

9. Hospodářský výsledek po zdanění 7.558 6.380 8.109 12.364

Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2017 a 2018

K 1. 1. 2017 byla cena vody pitné ve výši 32,80 Kč/m³ bez DPH a vody odkanalizované ve výši 35,70 Kč/m³ 
bez DPH.
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K 1. 1. 2018 byla zvýšena cena vody pitné na částku 34,34 Kč/m³ bez DPH a vody odkanalizované na část-
ku 36,90 Kč/m³ bez DPH.

Celková cena včetně 15 % DPH od 1. 1. 2018 tedy činí:

• voda pitná (vodné) 39,49 Kč/m³,
• voda odkanalizovaná (stočné) 42,44 Kč/m³.
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 Zpráva o činnosti představenstva za rok 2017
Pro valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,

konanou dne 28. 6. 2018

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jednalo
v roce 2017 v  těchto termínech:  21. 2. 2017, 16. 5. 2017, 5. 10. 2017, 6. 12. 2017 a 14. 12.
2017.

Kromě běžných témat jako jsou :
- hospodářské výsledky společnosti,
- sledování čerpání investic,
- informace o průběhu soudních kauz,
- schválení a kontrola plnění finančního plánu,
- projednání a schválení ceny vodného a stočného,
- příprava valné hromady,
představenstvo řešilo záležitosti týkající se:

 rozhodnutí představenstva o ocenění nepeněžitého vkladu pro obce Helvíkovice 
a Králíky, na základě znaleckého posudku Ing. Václava Nádvorníka, 

 mzdové politiky,
 připravované publikace k 25. výročí firmy,
 odkupu 1/6 podílu Orlické laboratoře,
 problematiky dešťových kanalizací,
 konkurenční činnosti členů představenstva ve smyslu zákona č. § 441 zákona

č. 90/2012 Sb.,
 kvality vody a ztrát ve vodovodních řadech a dalších úkolů.

Doporučení představenstva pro jednání VH 2018:
Přípravě Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

dne 28. 6. 2018 se představenstvo společnosti věnovalo na zasedání dne 22. 5. 2018.
Usnesením č. 22. 5. 2018  doporučuje VH přijmout návrhy na personální zajištění VH
a schválit další dokumenty.
Představenstvo pověřuje pana Miroslava Wágnera, člena představenstva, řízením VH do doby
zvolení předsedajícího VH.
Představenstvo navrhuje VH:

- zvolit předsedajícím VH pana Mgr. Zdeňka Faltejska, 
- zvolit paní Evu Urbanovou, Dis. zapisovatelkou VH,
- zvolit  paní Janu Bušinovou  osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Představenstvo projednalo jednací řád VH, nenavrhlo žádné změny a doporučuje VH řídit 
se nezměněným jednacím řádem. 
Představenstvo projednalo návrh vedení společnosti na rozdělení zisku za rok 2017 
a doporučuje VH schválit rozdělení zisku v předloženém rozsahu:
Hrubý zisk                                                                                16.681.022,46 Kč
Odložená daň z příjmů                                                                 4.317.477,00 Kč
Čistý zisk (po zdanění) za rok 2016                                       12.363.545,46 Kč
Příděl do sociálního fondu (2 % z vyplacených mezd)              1.022.895,46 Kč
Příděl do fondu obnovy a rozvoje  11.340.650,00 Kč 
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zpráva o činnosti 
představenstva za rok 2017
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Dalším dokumentem, který představenstvo projednalo a doporučuje VH schválit, je výroční
zpráva, vyhotovená vedením společnosti, včetně účetní závěrky za rok 2017, zpráva
představenstva o hospodaření společnosti v roce 2017 a zpráva auditora.
Závěr: 
Představenstvo je svolávané předsedou představenstva. Jedná tak, aby zajistilo a kontrolovalo
činnost společnosti v souladu se zákonem a stanovami. Zasedá dle potřeby, zpravidla
současně s dozorčí radou nebo je předsedkyně dozorčí rady přítomna zasedání. Kromě
ředitele společnosti bývá hostem zasedání ekonomický náměstek ředitele, případně další
odborní zaměstnanci podle projednávaného bodu. Informovanost členů představenstva
oprojednávaných bodech je zajištěna dokumenty v elektronické podobě, které jim jsou
posílány el. poštou  s dostatečným předstihem před jednáním.
Jablonné nad Orlicí, 25. 5. 2018
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
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zpráva o činnosti 
dozorčí rady za rok 2017

34 35



 

36 37



 

10

Hlavní strategické záměry 
společnosti na období 2018–2022
Strategický rozvoj společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje a Plánem inancování obnovy infrastrukturního majetku společ-

nosti. Prioritou je dlouhodobé zajištění stabilního a bezpečného systému dodávek pitné vody a odvádění 
a čištění odpadní vody pro obyvatelstvo, průmysl a další sektory hospodářství České republiky.

V letech 2019 až 2022 budeme realizovat velké projekty – skupinové vodovody na Letohradsku a Bran-

dýsku, které mohou být podpořeny dotací z Operačního programu životní prostředí. Po jejich dokončení 
dojde ke spolehlivějšímu zásobování obyvatelstva kvalitní vodou s perspektivou několika desítek let. Státní 
fond životního prostředí jsme požádali i o dotaci na vybudování kanalizace v Horním Třešňovci. V budouc-

nu bude řešeno také odkanalizování obce Pastviny a části Klášterce nad Orlicí.

Po vyhodnocení pilotního projektu „Dálkové odečty vodoměrů v Lanškrouně“ chceme v následujících 
letech osazovat „smart“ technologie v rámci dalších vodovodů společnosti.

Společnost bude v letech 2018 až 2020 pokračovat v administraci nepeněžitých vkladů vodohospodářské-

ho majetku s následným navýšením základního kapitálu.

Účelem tohoto procesu je uspořádat majetkoprávní vztahy a prostřednictvím jednoho vlastníka a provozo-

vatele uceleného vodohospodářského systému vytvořit jednodušší vlastnicko-provozní vztahy mezi obce-

mi a akciovou společností.

V oblasti bezpečnosti počítačových sítí, dat a osobních údajů spustíme v roce 2018 nový komplexní sys-

tém ochrany, který bude splňovat i požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 
(tzv. GDPR).

Bude dokončena implementace inančního plánování a controllingu. Prostřednictvím nadstavbového sys-

tému „KaMIS“ chceme ekonomicky řídit společnost a optimalizovat stavy personálu na jednotlivých provo-

zech a úsecích.

Strategickým záměrem v oblasti společenské odpovědnosti je systémovým přístupem chránit životní pro-

středí regionu. Politika společenské odpovědnosti bude cílena i na zvyšování úrovně bezpečnosti a ochra-

ny zdraví zaměstnanců při práci.
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zpráva nezávislého auditora
1. Rozvaha v plném znění
2. Výkaz zisku a ztráty v plném znění
3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
4. Přehled o peněžních tocích
5. Příloha k účetní závěrce
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